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Voorwoord
Na, laat ons zeggen, mooie wintermaanden, gooien we de ramen open en genieten
we van de bloesemfrisse buitenlucht.
Iedere dag meer zonnekracht, dat is lente. En de zomer staat voor de deur, dat
maakt elke dag weer opnieuw een stukje vrolijker en aangenamer.
Na de verkiezingen hopen we op een snelle regeringsvorming.
Tot ieders tevredenheid kwamen we reeds tweemaal samen in het klein zaaltje van
het Koninginnehof.
De leegte van de grote zaal wordt niet gemist.
Laten we dus genieten van de zomermaanden zonder ledenvergaderingen om te
fietsen, wandelen, tuinieren of lekker luieriken op het strand.
Tot slot hoop ik alle trouwe leden gezond en wel terug te zien in de maand
september, om onze drukke eindejaarsperiode op een aangename manier aan te
vatten.
Tot 11 september en hopelijk talrijk, maar vooral gezond.
De Voorzitter
&&&&&&&&&&&&&&&&

Secretariaat
NIEUWE LEDEN 2014.
Wij heten de volgende Ex-Onderofficieren van harte welkom in onze Koninklijke Maatschappij.
928. MEYSMAN Guy
930. VERPLANCKE Johan

GELUKWENSEN
Op 07 mei vierden Germain SPYSSCHAERT en Marie-Paul VAN DOESSELAERE hun briljanten
huwelijksjubileum.
De koninklijke maatschappij der Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende wenst de jubilarissen van
harte proficiat.

Plechtigheden
Juli 2014
Zondag 12 Juli:
Maandag 21 Juli:
Zondag 27Juli:

10.30 - Vet ZM. Koning Leopold III-Jaarfeest
Monument L III
10.00 uur -Stad - VOS VAM O, Nationale Feestdag Verzameling Rogierlaan
Na eerbetoon aan ZM. Koning Leopold l opmars naar de St. Petrus &Pauluskerk
voor het “Te Deum”
10.30 - Dynastie - Eucharistische Viering ter herdenking Koning Boudewijn
St. Jozefkerk

Augustus 2014
Zondag 3 Aug:

10.30 uur—Nieuwpoort - Herdenking van de helden van den Yzer en Koning
Albert l
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Agenda
Activiteiten in het jaar 2014
van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht
Afdeling Oostende

1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen in principe op de
tweede donderdag van de maand, uitgezonderd juni, juli en augustus, om 14.30 uur.
De bijeenkomsten gaan door in het “Koninginnehof” gelegen in het MariaHendrikapark. Wie het moeilijk heeft om naar de vergadering te komen laat dat
weten aan een der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te
zorgen.
De ledenvergaderingen worden voortaan in de kleine zaal gehouden
Behalve op Koningsdag, Nieuwjaarsreceptie of meer dan 65 deelnemers
Het eten blijft in de grote zaal
Donderdag 11 sep 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Opgraving van een Spitfire jachtvliegtuig- D. Verwerft
 koffietafel en tombola
Donderdag 09 oktober 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Shownamiddag- Martin en eigen leden
 koffietafel en tombola
Donderdag 13 november 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Gratische bingo
 koffietafel en tombola
Donderdag 11 dec 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Politie Oostende
 koffietafel en tombola
Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan
wordt deze vervangen door een Bingo
2. Etentjes in het Koninginnehof.
De etentjes gaan door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt enkel nog de
dagschotel of een menu van de kaart geserveerd.
Na het eetmaal blijft nog steeds de mogelijkheid om te kaarten of deel te nemen aan
het bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
14 juli – 04 aug - 25 aug – 15 sep – 06 okt – 20 okt – 17 nov – 08 dec

-43. Planning
Bestuursvergaderingen
05 sep – 03 okt – 07 nov – 05 dec
Ledenvergaderingen
11 sep – 09okt – 13 nov – 11 dec
4. Koningsdag 2014
Zaterdag 15 november
Ledenvergadering VOSVAMO 2014
Woensdag: 17 sep- 15 okt-19 nov-17 dec.
&&&&&&&&&&&&&&

Acties Coördinatie seniorenbeleid 2014
Een ouderenbehoeftenonderzoek uitvoeren in samenwerking met de provincie en de VUB
De Vlaamse overheid stimuleert lokale besturen om, in samenwerking met de
Seniorenadviesraad, een gemeentelijke ouderen beleidsplan op te stellen, Dit plan dient
vervolgens opgenomen te worden in het lokaal sociaal beleidsplan. Om als lokaal bestuur
een degelijk ouderenbeleidsplan op te stellen is het echter belangrijk zicht te hebben op
de behoeften van de ouderen in de gemeente.
Het West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (WOAS) werkte rond deze thematiek
een totaalpakket uit. Het totaalpakket, bestaande uit een gestandaardiseerde
vragenlijst, een draaiboek en begeleiding op maat ter plaatse wil ondersteuning geven
bij dit proces. 24 West-Vlaamse gemeenten maakten reeds gebruik van dit pakket.
Het project werd uitgewerkt in samenwerking met professor Dominique Verte,
gerontoloog verbonden aan de VUB, De vragenlijst omvat uiteenlopende thema's die
senioren aanbelangen zoals, zorg, huisvesting, inspraak, mobiliteit, veiligheid, ... Het
uitvoerige draaiboek gaat dieper in op de steekproeftrekking, het opstarten van een
stuurgroep, het aantrekken en opleiden van enquêteurs, ..
Zilverrock organiseren
Eenmaal per jaar zal zilverrock doorgaan in het Kursaal Oostende op 31 maart 2014.
Senioreninformatiebeurs
De Senioreninformatiebeurs gaat door op 22 september 2014 in het Kursaal Oostende.
De beurs zal ingedeeld worden in themahoeken bijvoorbeeld vrije tijd, mobiliteit,
veiligheid, gezondheid,... Alle organisaties en verenigingen zonder commercieel doel
kunnen deelnemen. Naast de beurs is er ook plaats voor workshops, praatgasten en
randanimatie.
Opmaak van een zitbankenplan
Opmaak van een plan waar de zitbanken staan, openbare toiletten gekoppeld aan
wandelingen en behendigheidsoefeningen.
Zilverscherm
Telkens tweede dinsdag van de maand in Kinepolis
Zilver® kids: kleinkinderen nodigen hun grootouders uit

-5Organisatie van een behendigheidscursus voor elektrische fietsen
ISM Okra
De elektrische fiets is in opmars: vandaag is 1 op de 8 verkochte fietsen elektrisch. Ook
heel wat ouderen overwegen de aankoop van een elektrische fiets. Maar een elektrische
fiets is redelijk technisch en roept hierdoor tal van vragen op: Wat is een elektrische fiets
eigenlijk? Hoe werkt het? Kan ik er wel veilig mee rijden? Waar moet ik op letten als ik er
eentje wil kopen?
Om een antwoord te kunnen geven op deze vele andere vragen werkten OKRA-SPORT,
Mobiel 21, Verenigingen voor Verkeersveiligheid en de Thuiszorgwinkels Vlaanderen het
vormingspakket 'Veilig elektrisch fietsen' uit. Het pakket bevat een theoretisch en een
praktisch gedeelte, waarbij een elektrische fiets kan worden getest. We zijn nu op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn om het vormingspakket 'Veilig leren fietsen7
te geven aan ouderenverenigingen.
Aanbieden van een logeerkoffer
ISM BIB en Jeugddienst
Grootouders nemen steeds een belangrijker rol in de opvoeding en de opvang van hun
kleinkinderen, omdat beide partners voltijds werken. Qua ontspanning is het niet altijd
gemakkelijk om kleinkinderen te animeren, Daarom bieden we een logeerkoffer aan met
boeken, dvd's en speelgoed aan.
Daarnaast zal er ook opvoedingsondersteuning geboden worden ism gezinsbond.
Onderzoeken
Hulp bij het buitenplaatsen van vuilniszakken bij zorgbehoevende senioren ism Zoroos
onderzoeken.
Onderzoek naar stimulerende initiatieven en pilootprojecten als antwoord op de
toenemende druk op de buurtwinkels/bankfilialen en postpunten.
Zilverunief
Vorming en opleiding als belangrijke hefboom voor actief ouder worden. Vanaf februari,
elke vierde dinsdag van de maand een voordracht, infosessie of workshop over
onderwerpen die belangrijk zijn in de leefwereld van de senioren.
Leifhuis
LEIF staat voor Levenseinde informatie Forum, en wil iedereen die vragen heeft over levenseinde en
sterven, helpen. Leifartsen, nurses en vrijwilligers helpen, luisteren, ondersteunen en begeleiden
mensen die hun papieren omtrent menswaardig levenseinde willen invullen. Concreet gaan dit
over papieren negatieve wilsverklaring, euthanasie, orgaandonatie,...
We gaan voor een vaste locatie binnen het stadhuis in een warme omgeving met een zitdag. 2
donderdag namiddagen per maand
Zilverengids
Herwerken van de zilverengids naar een eigentijds document, een uitgave met alle voorzieningen
voor senioren.
Daarnaast rapporteert de Coördinator seniorenbeleid op regelmatige tijdstippen de SARO over de
uitwerking en stand van zaken van bovenstaande acties.

Uit Sympathie
Hilda Seys - Meetje van Mariakerke
van Haeren Robert - V.O.S.V.A.M.O.
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Daguitstap 29 april 2014.
Oostende station was op 29 april verzamelpunt voor de deelnemers aan de daguitstap naar Gent,
waar de tentoonstelling “Lang leve de TV, 60 jaar televisie” werd georganiseerd. De verplaatsing
gebeurde met tram, trein en bus. Een hele onderneming als men bedenkt dat vier verschillende
transportmiddelen nodig waren om ter plaatse te geraken.
24 personen hadden zich ingeschreven voor deze belevenis, waarvan twee ons in Brugge
vervoegden en twee zich in Gent bij ons aansloten.
Na de aanschaf van de nodige vervoerbewijzen in het station begaven we ons naar het perron
om met de trein van 0901 hr. naar Gent te sporen. Zonder vertraging kwamen we aan in het
station St-Pieters om ons aansluitend met de tram naar de korenmarkt te begeven. Hier zouden
we de St-Baafskathedraal bezoeken. Het aantal kunstschatten in de Sint-Baafskathedraal is
indrukwekkend: het barokken hoogaltaar in witzwart en rood gevlamd marmer; de
rococopreekstoel in eik, verguld hout en marmer; een topwerk van Rubens; de Calvarietriptiek,
toegeschreven aan Joos van Wassenhove (alias Justus van Gent); praalgraven van Gentse
bisschoppen enz. Toch steekt één werk er bovenuit: het wereldberoemde 'De Aanbidding van het
Lam Gods' van Hubert en Jan van Eyck uit 1432.
Na de bezichtiging van de Kathedraal was iedereen vrij tot 1330 hr. om terug samen te komen
voor een tram en bus reis met ” De lijn” naar de Sint-Pietersabdij op het Sint-Pietersplein waar
de tentoonstelling over 60 jaar TV plaats vond.
In deze periode had iedereen de mogelijkheid het middagmaal te nuttigen in een door hen
gekozen restaurant.
In de tentoonstelling “Lang leve de tv! 60 jaar televisie” kregen we de unieke kans om een blik te
werpen achter de schermen van een selectie inmiddels legendarisch geworden
televisieprogramma’s.
Je wandelt er door meer dan 2000 m 2 televisiedecor.
Bekijkt honderden legendarische beeldfragmenten, foto’s en
de mooiste kostuums. Je ontdekt er hoe televisie in de
laatste zestig jaar is geëvolueerd van een curiosum naar
een niet meer weg te denken massamedium. Je beleeft er
de evolutie van de eerste ‘zwarte kastjes’ in de
huiskamers van de jaren 1950 naar het digitaal
televisiekijken op tablets van vandaag. Je presenteert er
zelf het journaal of weerbericht, maakt foto’s in de keuken
van Dagelijkse Kost of waant je Joske Vermeulen in het
decor van de Gaston en Leo eindejaarsshow zoals onze Jos
dat ook demonstreerde.
De recente kijkcijferkanonnen en de publiekslievelingen van
vroeger zijn er bijeen, denk: Mega Mindy, meets Kapitein
Zeppos, Hoger Lager of Morgen Maandag, Kaatje naast
Armand Pien... De studio-set van De Kampioenen en Thuis
kon je betreden, deelnemen aan de IQ-quiz van Herman Van
Molle.
De kantine van F.C. De Kampioenen vormde de ideale
setting voor een de eindstop tijdens het bezoek aan “Lang
leve de tv!” Het decor van de meest succesvolle en
langstlopende televisiereeks van de VRT (gestart in 1990 op
Ook Jacques waagde zich in een decor
de toen nog BRTN) verhuisde integraal naar de Sintals presentator
Pietersabdij. Hier kon men in het kampioenencafé van
Pascalleken, een 'dagschotel' bestellen. Kampioen zijn is
plezant!
Het werd tijd om de terugweg aan te vatten om op een treffelijk uur terug in Oostende aan te komen.
Met een rechtstreekse bus naar het station en met een niet overvolle trein bereikten we rond 1800 hr.
het station van Oostende.
Het was een boeiende en vermoeiende dag geweest maar blij hem te hebben meegemaakt.
De meegereisde verslaggever
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Verslag ledenvergadering 10 april 2014
Ongeveer 50 leden waren tegenwoordig op deze ledenvergadering. Voor het eerst werd
terug gebruik gemaakt van de kleine zaal in ’t Koninginnehof, gezien de beperkte deelnames
de vorige maanden. Het viel wel in de smaak van de leden, nu ze allen gebruik konden maken
van een aangename zetel en een vlotte bediening. Alleen de geluidsinstallatie moet verbeterd
worden. Wat ook zal geschieden in de toekomst.
De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord en één minuut stilte voor
onze overleden leden.
Op het programma een algemene quiz onder leiding van Robert Dhondt en zijn broer. Na de
voorstelling van Robert Dhondt als organisator aan de aanwezigen, nam deze het woord voor
de nodige uitleg over het verloop van de quiz. De vragen handelden over algemene kennis,
waar bij sommige vragen wel eens achter de oren gekrabd werd. Waar hadden ze dit
vandaan gehaald. Eigen aan een quiz is dat er een puntenstelsel wordt aangekoppeld om op
het einde een klassement op te maken. De scores waren hoog en lagen dicht bijeen waaruit
we kunnen stellen dat onze leden ook nog geestelijk zeer gezond zijn.
Na afloop werden de winnaars met een prijs bedacht. De beste ploeg, samengesteld door Rita
Le Bret, Jos Corneillie, Anita Everaert en Nicole Verbauwe werd bedacht met een fles bubbels
en de tweede ploeg met Pierre Pauwels, Ghislain Schalandrijn, Georges Vandekerckhove, en
Omer Provoost mochten zich aan een doos pralinen te goed doen. De quizmasters kregen het
traditioneel geschenk, een fles wijn. Tijd voor de tombola en het aan de man brengen van de
lotjes door Rita en Anita.
Na deze leerrijke namiddag keerden de aanwezigen met een zak vol nieuwe kennis rond
17.00 uur huiswaarts.
Hopelijk tot de volgende ledenvergadering op donderdag 08 mei 2014.

&&&&&&&&&&&&

Verslag ledenvergadering 08 mei 2014
“Belevenissen van een persfotograaf”
Zoals verleden maand werd de ledenvergadering gehouden in het klein zaaltje van het
Koninginnehof. Voor de 45 aanwezigen was dit ruimschoots voldoende. De problemen
met de geluidsinstallatie werden verholpen en nu was de klank voor iedereen perfect
verstaanbaar. Nadat het nodige materieel werd geïnstalleerd voor de spreekbeurt en in
afwachting dat de voorzitter de vergadering opende werden de foto’s van de uitstap naar
Gent op 29 april getoond.
De voorzitter opende traditioneel de vergadering en heette iedereen welkom, één
ogenblik van stilte ter ere van onze overleden leden wordt gevraagd.
Vervolgens stelde onze feestleider John,
de spreekster voor, namelijk mevrouw
Juliette VAN DE PUTTE, echtgenote van
ons lid Maurice Lason, om haar verhaal
als persfotograaf met ons te delen.
Tijdens haar verblijf in de BSD had ze de
kans om van haar hobby haar beroep te
maken en was ze gedurende 13 jaar als
persfotograaf
verbonden
met
de
“Westfälische rundschau” en 10 jaar met
de krant “Het volk”.
Haar uiteenzetting had ze mooi
onderverdeeld in 8 rubrieken, namelijk:
macht van de pers - contact met
verschillende instanties – informanten –
politiekers – activiteiten - mijn
belevenissen - verhalen uit het leven
gegrepen en berichten over de militairen.
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Vaak komt de pers negatief over vertelde ze, niettegenstaande de berichtgeving in
dagbladen op feiten berust, tegenover dat de boekjes het meer hebben van roddels en
fantasie van de schrijver. Ook hoort men vaak “zo heb ik dat niet gezegd”, omdat mensen
zich soms anders uitdrukken dan dat wat ze willen zeggen, maar de reporter noteert het
letterlijk zodat misverstanden kunnen ontstaan.
Tijdens haar werkzaamheden had ze dan ook zeer goede contacten met politie,
brandweer en andere instanties gezien ze bij gebeurtenissen steeds zeer snel ter plaatse
was om het gebeuren op de gevoelige plaat vast te leggen voor de berichtgeving in de
krant. Daarbij deed ze ook haar eerste ervaringen op met zware en ernstige ongevallen,
waarvan detailfoto’s dienden gemaakt te worden die ook dienstig waren voor de politie.
De politie diende zijn rolletje met genomen foto’s bij een andere dienst in te leveren voor
ontwikkeling en kreeg de foto’s pas twee dagen later, wat vertraging opleverde voor het
opstellen van de verslagen. Zij leverde de foto’s sneller af wat de goede samenwerking
bevorderde.
De informanten dienden personen te zijn die juiste en volledige info gaven zodat er niets
bij diende gefantaseerd te worden. Rijkswacht en Plaatsofficier gaven geen info over
gebeurtenissen met Belgen in de BSD. Bij een verslaggeving over een geval bij de
krijgsraad te Neheim nam ze contact op met een substituut om het gebrek aan informatie
aan te kaarten en van dan af kon bij hem terecht voor de informatie zodat de reportages
over Belgen steeds correcte info bevatte bij het publiceren.
Bij de berichtgeving over politiekers waren de spannendste momenten tijdens de
verkiezingstijd omwille van hun drukke agenda’s. Tijdens deze periodes traden de
politiekers veel naar buiten om de kiezers te overtuigen van hun kiesprogramma zodat
ook zij drukke dagen beleefde.
Over haar belevenissen vertelde ze over de problemen bij het plaatsen van de
postbruggen in Sauerfeld. Het nieuwe Krankenhaus in Lüdenscheid Hellersen waar in
1981 de eerste operatie met muziek voor de patiënten, met als doel de patiënten te
kalmeren, werd uitgevoerd.
Lüdenscheid in schok was het verhaal over een bankdirecteur die tevens voorzitter was
van de “Lüdenscheider Bürgerschützen e.V. von 1910”. Bij zijn overlijden werd hij met
grote eer begraven. Drie dagen later ontdekte men dat hij op naam van de vereniging met
valse documenten een put van 1 miljoen mark had achtergelaten, door onder meer
eigendommen van de vereniging te verkopen en de opbrengst te houden of door leningen
af te sluiten op naam van de vereniging en het geld voor zich zelf te gebruiken.
Een grote brand in de Altenastrasse waar de Turkse families die daar woonden zwaar
getroffen werden is haar ook bijgebleven waarbij de oproep voor steun via de krant een
geweldige stroom aan hulp heeft opgeleverd, teveel om goed te zijn. Daarbij vermeldde
ze ook dat achter ieder ongeval een tragedie verborgen is. Dagelijks wordt in de krant
over een ongeval geschreven maar men vergeet weleens dat het om mensen gaat.
Dan kwamen de verhalen over de zanger “Heino” met een optreden de dag na de
zelfmoord van zijn echtgenote. Roy Black die veel te laat kwam op de afspraak en Will
Ferdy met een optreden voor twintig personen nadat hij zich had geout als homo en in
alle parochiezalen en katholieke organisaties werd geweerd.
Bij de berichten over de militairen kwam ons lid Daniel Van Coillie aan bod alsook haar
bezoek aan het hoofdkwartier BSD en de NATO waar ze, als persfotograaf, om binnen te
mogen haar camera moest afgeven. Met een ongeval bij het afbreken van een oude
zendtoren waarbij een Belgische militair de dood vond, sloot ze haar spreekbeurt af.
Door de aanwezige leden werd haar spreekbeurt fel gewaardeerd wat men kon merken
aan het applaus waarmee men haar bedacht. Door de feestleider werd haar het
gebruikelijk geschenk overhandigd.
Rita en Anita brachten aansluitend de lotjes aan de man of vrouw om dan tot de trekking
over te gaan.
Alvorens de ledenvergadering af te sluiten sprak de voorzitter nog een afscheidswoord
en wenste iedereen een mooie zomer om elkaar op 11 september terug te zien op de
maandelijkse ledenvergadering.
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Eerste Wereldoorlog
De herdenkingen en herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog gaan niet onopgemerkt voorbij.
In een opnieuw verspreide krant van 06 augustus 1914 stond het Duitse ultimatum aan België volledig
afgedrukt alsook het Belgisch antwoord. Hierna beide artikels in de originele versie.

HET DUITSCH ULTIMATUM
Ziehier, mijnheren, den tekst der stukken die ons op 2 Oogst toegestuurd werden door het Duitsche
Gouvernement:
Het Duitsche Gouvernement heeft stellige nieuwstijdingen ontvangen, volgens dewelke de
Franse legermachten het inzicht zouden hebben op de Maas op te rukken langs Givet en Namen.
Deze nieuwstijdingen laten geen twijfel over het inzicht van Frankrijk, op Duitschland aan te
rukken langs Belgisch grondgebied. Het Keizerlijk Duitsch Gouvernement kan niet nalaten te
vrezen dat België, niettegenstaande zijn besten wil, niet bij machte zij, een vooruitrukklng der
Franschen op zoo grote ontwikkeling af te weren, zonder hulp. In dit feit, vindt men de
genoegzame zekerheid van eene bedreiging, gericht tegen Duitschland. Het is eene
gebiedende plicht van behoud voor Duitschland dezen aanval van den vijand te voorkomen.
Het Duitsche Gouvernement zou ten zeerste betreuren dat België als eene vijandige daad
tegen zich zou aanzien, het feit dat de maatregelen der vijanden tegen Duitschland dit land
verplicht, op zijn beurt, het Belgische grondgebied te schenden.
Om alle misverstanden weg te nemen verklaart het Duitsch Gouvernement het volgende:
1e Duitschland voert geen enkele daad van vijandschap tegen België in het schild. Zoo BeIgië
toestaat, in den oorlog die beginnen gaat eene houding van welwillende onzijdigheid aan te
nemen tegenover Duitschland, verbindt zich het Duitsche Gouvernement van zijnen kant op het
oogenblik van den vrede het Koninkrijk en zijn bezittingen in hunne uitgestrektheid te
waarborgen.
2e Duitschland verbindt zich onder de gestelde voorwaarde het Belgisch grondgebied te
ontruimen zoodra de vrede is gesloten
3e Zoo België een vriendelijke houding aanneemt, is Duitschland bereid, t’akkoord met de
overheden van het Belgisch Gouvernement, tegen gereed geld te koopen al wat zal nodig
zijn voor zijne troepen en schadeloosstelling te betalen, voor de schade, in België
berokkend.
4e Zoo België zich aanstelt op eene vijandige wijze tegen de Duitsche troepen en
bijzonderlijk moeilijkheden daarstelt op deze optocht voorwaarts door tegenweer van de
versterkingen van de Maas of door vernietiging van de banen, spoorwegen, tunnels, of
andere kunstwerken, Duitschland verplicht zal zijn België als vijand te beschouwen;
In dit geval, neemt Duitschland geen enkele verbintenis tegenover het koninkrijk, maar zij
zal de latere regelingvan de betrekkingen der twee staten, den eene tegenover de andere
aan de beslissing der wapenen overlaten.
De Duitsche regeering heeft de rechtvaardige hoop dat deze gebeurlijkheid zich niet za l
voordoen en dat de Belgische regering de maatregelen zal nemen geschikt om zulks te
voorkomen.
In dit geval zouden de vriendschapsbetrekkingen die de twee buurstaten samensnoeren,
vaster en duurzamer worden.

ANTWOORD VAN BELGIË
De Belgische regeering gaf het volgende antwoord aan Duitschland:
Door hare nota van 2 Augustus 1914 heeft de Duitsche regeering laten weten dat volgens zekere
inlichtingen, de Fransche troepen het inzicht zouden hebben op de Maas op te rukken laags Givet
en Namen, en dat België, ondanks zijn besten wil, niet in staat zou zijn zonder hulp
voorwaartsrukken van de Fransche troepen af te slaan. De Duitsche regeering zou zich verplicht
achten deze aanval te voorkomen en de Belgische onzijdigheid schenden. In deze voorwaarden
stelt Duitschland aan de Regeering des Konings voor tegenover hem een vriendschappelijke
houding te nemen en verbindt zich, op het oogenblik van den vrede, de onschendbaarheid van
het koninkrijk te waarborgen alsook van zijne bezittingen in gansch hunne uitgestrektheid.
De nota voegt erbij da, bijaldien Belgische moeilijkheden daarstelt voor het voorwaartsrukken
der Duitsche troepen, Duitschland verplicht zal zijn België als vijand te beschouwen en de latere
regeling tussen de twee staten, den eene tegenover de andere aan het lot der wapenen over te
laten.
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Deze nota heeft bij 's Konings regeering eene diepe verwondering verwekt.
De inzichten die Duitschland aan Frankrijk toeschrijft zijn in strijd met de uitdrukkelijke
verklaring die ons op l Augustus gedaan werden in naam van de regeering der Republiek.
Overigens moest tegen onze verwachting in, België’s onzijdigheid geschonden worden door
Frankrijk, dan zou België al zijn internationale verplichtingen vervullen en zijn leger zou den
indringer den krachtdadigsten weerstand bieden.
De traciaten van 1839, bevestigd door de tracitaten van 1870, bezegelen de onafhankelijkheid en
de onzijdigheid van België, onder den waarborg van de Mogendheden en namelijk van de
regeering van Zijne Majesteit, den Koning van Pruisen. België is steeds getrouw geweest aan
zijne internationale verplichtingen. Het heeft zijne plichten gedaan in een geest van loyale
onpartijdigheid.
" België heeft niet verwaarloosd om zijne onzijdigheid te behouden en te doen eerbiedigen. De
aanslag op zïjne onafhankelijkheid waarmede het Duitsche Gouvernement het bedreigt, zou eene
onmiskenbare schending van het recht der volkeren daarstellen. Geen enkel strategisch belang
rechtvaardigt de schending van het recht der volkeren. Het Belgisch Gouvernement, door de
voorstellen aan te nemen, die haar onderworpen worden, zou de eer van het volk opofferen,
terzelfder tijd als het zijne verplichtingen tegenover Europa zou verraden.
Bewust van de rol die België sedert meer dan 80 jaar speelt in de beschaving der wereld, weigert
het te gelooven, dat de onafhankelijkheid van België slechts zou kunnen behouden worden dan
ten prijze van de schending zijner onzijdigheid. Moest deze hoop verzwinden dan is het Belgisch
Gouvernement vast besloten, door alle in zijne macht zijnde middelen, allen aanslag op zijn recht
af te weren. (Toejuichingen)
Mijnheeren, zegt de minister op het einde, de Natie zal zijnen plicht doen, België kan
overwonnen worden, nooit zal het kunnen onderworpen worden.
Heel de zaal juicht geestdriftig den minister toe en men roept: "leve België! Eendracht maakt
macht!”
Als de Voorzitter van het Ministerie de tribune verlaat, wordt hem een grootsche ovatie gebracht
Heer DELVAÜS, vooraleer den voorzitterszetel te verlaten, roept uit; Gansch ons hart, al onze
hoop gaan tot de Regeering! Het vereenigde België zal niet vergaan! (Lange toejuichingen.)
De zitting wordt geschorst.
&&&&&&&&&&&&&&&&&

Het kernkabinet heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de bevlagging
van openbare gebouwen vastlegt.
Na de eedaflegging van koning Filip op 21 juli, moeten de Belgische en de Europese vlag
eveneens worden uitgehangen op onderstaande dagen.
20 januari: Verjaardag van Koningin Mathilde, geboren in 1973
17 februari: Nagedachtenis van de gestorven leden van de Koninklijke familie
07 april: Eerbetoon aan Belgische militairen die het leven lieten tijdens vredesmissies
15 april: Verjaardag van Koning Filip, geboren in 1960
01 mei: Feest van de Arbeid
05 mei: Dag van de Raad van Europa, opgericht in 1949
08 mei: Verjaardag van de geallieerde overwinning in 1945 en einde van de genocide
09 mei: Dag van Europa (verjaardag van de verklaring tot oprichting van de Europese Unie, door
Robert Schuman in 1950)
06 juni: Verjaardag van Koning Albert II, geboren in 1934
11 juni: Verjaardag van Koningin Fabiola, geboren in 1928
02 juli: Huwelijksverjaardag van Koning Albert II en Koningin Paola in 1959
21, 22 en 23 juli: Nationale Feestdag (troonsbestijging van Leopold I in 1831)
11 september: Verjaardag van Koningin Paola, geboren in 1937
24 oktober: Dag van de Verenigde Naties, opgericht in 1945
11 november: Wapenstilstand in 1918
15 november: Koningsfeest
04 december: Huwelijksverjaardag van Koning Filip en Koningin Mathilde in 1999. Dag waarop
de Europese verkiezingen (voor het Parlement) plaatsvinden
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PENSIOEN
Onlangs las ik in een krant een artikel over de cursus “Pensioen inzicht”. Ik dacht
pensioen “moeten we dit nu ook nog leren”, maar na het lezen van het artikel was
ik ervan overtuigd dat dit belangrijk is voor alle gepensioneerden.

De tijd van je leven
(begint na je pensioen)
Op de kleinkinderen passen? Vergeet het. De vijftigers en
zestigers die vandaag met pensioen gaan, beseffen het maar
al te goed: als ze in de zetel gaan zitten, is het gedaan.
Cursussen die hen op weg helpen in 'het derde deel van
hun leven', zijn daarom een succes
Leuven, negen uur 's ochtends. Het fileleed van de
Brusselse ring tintelt nog in de rechtervoet als in de
cursus met 'hospitalisatieverzekering' om de oren wordt
geslagen met uitleg over ziekenhuisfacturen. Je moogt het
dan in de schemerzone tussen dag en nacht in Keulen
horen donderen, de vijftigers en zestigers in het lokaal
zitten zelfs zonder koffie geboeid te luisteren naar het wel
en wee van een ziekenhuisopname.
In Leuven waren ze er
Spreek nooit over bejaarden dertig jaar geleden als de
of gepensioneerden, want ze kippen bij om de kippen
willen niet afgeschreven voor te bereiden op hun
worden. Spreek liever over stok. LUC Moors is bij de
Christelijke
medioren of presenioren Leuvense
Mutualiteit
de
bezieler
zegt Luc Moors, de bezieler
van de cursus 'Pensioen
van de cursus “Pensioen in in zicht'. Ondertussen
zicht”
goed
voor
vijf
cursusreeksen per jaar en 150 goed voorbereide
gepensioneerden. 'Luc zou het woord "gepensioneerden"
toch liever vermijden in het artikel.'
Eigenwaarde
De groep is aan de voorlaatste cursus toe en heeft al de
pensioenwetgeving, erfrecht, sparen en beleggen,
inbraakpreventie en een EHBO-cursus achter de kiezen. Of
ze daar vrolijk van worden, wordt gevraagd aan een vrouwelijke cursiste, *Nee,
maar wel slimmer', zegt ze. *De pensioenregeling is veel veranderd en daardoor
erg onduidelijk geworden. Ik ga, binnenkort met pensioen en weet niet waar ik aan
toe ben/ Haar buurvrouw, knikt. 'Het is niet de mooiste fase die eraan komt en net
daarom ben je maar beter goed voorbereid/ Al kijkt ze ook wel uit naar haar
pensioen. 'Stoppen met werken is voor velen een grote stap, hoor ik vaak zeggen.
Maar ik kan je verzekeren dat de laatste jaren van je carrière ook niet altijd prettig
zijn: jongere generaties tonen weinig begrip voor het feit dat je een dagje ouder
wordt. Ik heb binnen mijn organisatie een leven lang zelfstandig gewerkt en plots
word ik de laatste jaren verplicht om verantwoording af te leggen aan anderen
over wat ik doe. Ik voel hoe ze me langzaamaan opzij schuiven en meer onbenullig
werk
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dan met het pensioen zelf. Terecht, zegt LUC Moors, als men het hem vertelt.
'Eigenwaarde is ontzettend belangrijk. Wie vandaag met pensioen gaat, is daar veel
meer mee bezig dan dertig jaar geleden. In de jaren tachtig ging men werken en als
men stopte, was het wachten op de dood. Vandaag zijn onze vijftigers en zestigers
bewust bezig met hoe ze hun verdere leven willen inrichten. Ze willen zich nuttig
blijven voelen en hun eigenwaarde behouden. Spreek daarom nooit over bejaarden
of gepensioneerden, want ze willen niet afgeschreven worden. Spreek liever over
medioren of presenioren, namelijk een actieve groep mensen die niet meer hoeft te
werken en toch nog enkele decennia voor de boeg heeft. Het zijn mensen met
grootse plannen.
Pluk de jaren
In dertig jaar 'Pensioen in
zicht' zag Moors veel
veranderen. 'In de jaren
tachtig gingen de cursussen over medicatie, seksualiteit en huisvesting.
Dan kwam er bijvoorbeeld
een architect vertellen
waarom
we
moesten
stoppen met het bouwen
van "koterijen" achter ons
huis. Dat is vandaag
allemaal niet meer nodig.
Mensen die vandaag op
pensioen gaan, zijn een
pak meer geïnformeerd
dan vroeger, Kloeker ook:
ze willen reizen en genieten van het leven. Geen wonder dus dat de groep die zich
ten dienste wil stellen van de kleinkinderen steeds kleiner wordt. Die tendens zie
je heel duidelijk onder de cursisten. Ondertussen is er ook in Limburg een cursus
'Pensioen in zicht' gestart. Er is steeds meer vraag naar. 'Het succes ligt enerzijds in
het nut, namelijk informeren, maar anderzijds ook in het menselijk contact.
Mensen bouwen hier vriendschappen op. Op vraag van de cursisten zijn we met
een vervolgtraject gestart waarbij we daguitstappen en reizen organiseren.
Volgend jaar bestaan we vijfendertig jaar. Er was zoveel vraag voor die reis dat we
een volledige cruiseboot afhuren. Het toont wat deze medioren echt willen: geen
lidkaart van de Bond van de gepensioneerden - waar hun ouders op dat moment
nog een kaartje leggen - maar een actief leven met minder stress en meer plezier.
Luc Moors gaat volgend jaar ook met pensioen. Zijn glunderende ogen zeggen ons
dat hij op een cruiseboot te vinden zal zijn. Een andere cursiste is er waarschijnlijk
ook bij. “Weet je. ik ben op mijn achttiende beginnen werken en al mijn goede jaren
zijn opgegaan aan de zorg voor anderen. Nu is het aan mij. Dit is een nieuw leven.
Mijn man en ik willen naar Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Met de
mobilhome. zodat we daar alle vrijheid hebben. Want ook al heb ik CVS. sputtert
mijn lichaam tegen en zie ik een kalmere, oudere vrouw als ik in de spiegel kijk, in
mijn hoofd ben ik twintig. Dus hoe anderen me voortaan noemen, kan me eigenlijk
niet zoveel schelen. Ik leef en ik geniet.'
Uit de krant De Standaard
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HITLERS VERGELDINGSWAPENS
De V2 (Vergeltungswaffe 2) De eerste « echte » raket( Deel 2)

Iets ten zuidwesten van St-Omer ligt Wizernes. Nog iets verder, richting Equerdes, vind u een enorm
complex dat gedomineerd wordt door een grote betonnen koepel. Dit is SNW, 'Schotterwerk Nord
West‘ (La Coupole), de assemblage- en lanceerinstelling voor V2 raketten. Na de bombardementen op
de V2 installatie nabij Eperlecques werd besloten die instelling niet verder te ontwikkelen tot
lanceerbasis, maar als fabriek op te zetten voor de vloeibare zuurstof die daarna naar Wizernes
gebracht zou worden. Vanuit Wizernes zouden de V2 raketten naar doelen in onder andere Engeland
afgeschoten moeten worden. Het is er nooit van gekomen.
De raketten zelf werden met de brandstoffen over het
spoor op bepaalde punten afgeleverd. De springladingen
kwamen per vrachtwagen.
Speciaal transportpersoneel bracht de ladingen en
onderdelen naar in het veld gelegen opslagplaatsen, van
waaruit een aantal lanceerplaatsen werd bevoorraad. Een
veldopslag kon circa 30 raketten bevatten die door
technisch personeel werden onderhouden.
De afvuureenheid ontmoette de technische eenheid altijd
op een afgesproken punt voor de overdracht van de kant en
klare raket zonder brandstof. De raket werd dan met een
grote mobiele kraan van de zogeheten Vidalwagen op de
Meillerwagen gezet

V2 in een Australisch museum.

Na een V2-inslag in Battersea.
27 januari 1945

Deze procedure vond vaak in een bos of park plaats om
zo veel mogelijk camouflage te bieden tegen de
geallieerde jachtvliegtuigen.
Daarna reed de afvuureenheid naar de lanceerplaats. De
Meillerwagen zette de V2 verticaal op de afvuurring;
tests werden gehouden; de raket werd uitgelijnd en van
brandstof voorzien; de gyro’s werden afgesteld en alles
werd op scherp gezet. Vanaf het overeind zetten van de
raket duurde dit alles een kleine 90 minuten. De beste
afvuurplekken waren plaatsen met veel camouflage en
een stevige vlakke ondergrond voor de afvuurring. Vaak
werden hiervoor gewone wegen gebruikt.
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alleen goede camouflage maar ook bescherming tegen plotselinge
windvlagen waar de V2 tijdens zijn langzame start zeer gevoelig
voor was. De afvuureenheid werkte het liefst in de
avondschemering en had de omgeving binnen 30 minuten na de
lancering alweer verlaten zodat ze nooit door vijandelijke jagers
verrast werd. Per lancering bracht ze een gedetailleerd rapport uit.
Na de oorlog bleek dat de geallieerden er nooit achter zijn gekomen
hoe deze V2-afvuureenheden werkten.
Voor lancering woog een lege V2 4.539 kg. Eenmaal gevuld en op
een druk van 200 bar woog hij 12.700 kg. Elektrische bekabeling
werd aangesloten en de gyroscopen werden gestart met 28 Volt /
Walter Dornberger en Wernher von
60 Ampère gelijkstroom.

Braun, de “vaders” van de Duitse
raketten

In tegenstelling tot zijn voorganger, de V1,
was de V-2 door zijn snelheid en traject onkwetsbaar voor luchtafweergeschut
en jachtvliegtuigen. De raket viel van een hoogte van 100–110 km tegen vier
keer de snelheid van het geluid (ca. 3.550 km/u).
De enige mogelijke verdediging tegen de V2’s was het vernietigen van de
lanceerbases – zeer duur in termen van bommenwerpers en verliezen van
materiaal en bemanningen. Of men kon ook proberen de Duitsers “verkeerd te
doen richten” door foute informatie door te spelen. De Britten slaagden erin de
Duitsers hun V1’s en V2’s op dunner bevolkte delen van Londen te laten richten
door valse inslagrapporten door te sturen via het Duits spionagenetwerk in
Engeland.
Tegenmaatregelen waren zeer moeilijk
omdat een V2 20 seconden na de
lancering al buiten bereik was en reeds
na 3 minuten Londen bereikte.
Uiteindelijk was de meest succesvolle
tegenmaatregel de geallieerde opmars
die de Duitsers ertoe verplichtte hun
lanceerbases buiten het bereik van
Engeland terug te trekken.
Op 3 maart 1945 probeerden de
geallieerden de lanceerbases bij Den
Haag te vernietigen met een massaal
bombardement, maar door
navigatiefouten werd de wijk
Bezuidenhout vernield. Daarbij werden 500 burgers gedood.
Tot 32 bar samengeperste stikstof spoot waterstofperoxide en
natriumpermanganaat in de 580 pk turbine die hierdoor met
Lancering van een V2 in 1943
3.800 toeren ging draaien. De turbine dreef twee pompen
aan die de methylalcohol met een druk van 23 bar via 1.224
inspuitopeningen (58 kg/sec) en vloeibare zuurstof met een
druk van 17,5 bar via 2.160 inspuitopeningen (72 kg/sec) in de verbrandingskamer perste. De
brandstof werd ontstoken en bereikte een temperatuur van 2.500° Celsius bij 15 bar druk. Dit was
niet genoeg voor een lancering. Na een controle of de motor goed werkte werd de
verbrandingssnelheid verhoogd en vervolgens werden de lanceerkabels elektromagnetisch verbroken
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Gebruik in de Tweede Wereldoorlog
In België sloeg de eerste V2 in op 7 oktober 1944 te
Brasschaat. Op Antwerpen kwamen bijna 1.300 V2's neer
met duizenden doden tot gevolg. Er vielen in Engeland
ruim 2.700 doden door meer dan 1.100, grotendeels vanuit
Den Haag afgevuurde V2's.
In totaal zijn er ongeveer 10.000 gebouwd, waarvan er
3.000 à 4.000 zijn gelanceerd tijdens WO-2. Grotendeels
werden de raketten gefabriceerd door slavenarbeid in de
Duitse ondergrondse fabriek Mittelbau-Dora bij
Nordhausen waar ook de V1 en de Wasserfall zijn
gefabriceerd.

V2-aanvallen op steden

Replica van een V2 in het
Peenemünde museum

In de eerste maanden na het inzetten van V2’s werden er
minstens 3.172 afgevuurd op de volgende steden:
Antwerpen (1.610), Luik (27), Hasselt (13), Doornik (9),
Bergen (3), Diest (2), Londen (1.358), Norwich (43), Ipswich
(1), Rijsel (25), Parijs (22), Tourcoing (19), Arras (6),
Cambrai (4) , Maastricht (19), Remagen (11)
Door de “Leitstrahl” geleide V2’s landden soms binnen
enkele meters van hun doel. Het grootste aantal
slachtoffers door een V2-inslag viel in Antwerpen: 567
doden in cinema REX. In zuidoost Londen zorgde een V2
voor 160 doden en 108 zwaargewonden.

Andere geplande maar nooit gerealiseerde wapens
Een door een duikboot getrokken lanceerplatform, succesvol getest, was het prototype voor door
een duikboot gelanceerde ballistische raketten. Indien gebruikt zouden Duitse U-boten V2’s hebben
kunnen afvuren naar steden in de Verenigde Staten, maar waarschijnlijk met beperkt effect.
Hitler, in juli 1944, en Speer, in januari 1945, verwezen in een redevoering naar een campagne om U1
en U2 bommen af te vuren vanop U-boten naar de Verenigde Staten, maar Duitsland beschikte niet
over de mogelijkheden om dit te realiseren.
Tegen het einde van de oorlog waren Duitse geleerden bezig met het ontwikkelen van chemische en
biologische wapens die zouden worden ingezet in het V2-programma

Naoorlogs gebruik
Toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen namen de Sovjets en de Amerikanen vele
raketgeleerden uit Duitsland mee. Ook brachten ze grote hoeveelheden V2's over. Voor de Sovjets en
de Amerikanen was dat het begin van de ruimtevaart. Vele V2's werden getest en bestudeerd.
Op basis van de ontwerpen voor de V2 ontwierp Wernher von Braun voor de Amerikanen onder meer
de Jupiter-C-draagraket, die de eerste Amerikaanse satelliet Explorer 1 in een baan om de aarde
bracht. Uiteindelijk kwam Von Braun bij de NASA waar hij bijdroeg aan het ontwerp van de Saturnus
V-raket, die Amerikanen naar de maan heeft gebracht.
Ook de Russische Scud-raketten zijn op de V2 gebaseerd.
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Tel 059 50 25 43

(2) Jabbeke, Gistelsesteenweg 546
www.opeldegroote.be
Tel ( 1 ) 050 / 45 62 62
( 2 ) 050 / 81 90 10

Joris LESTAEGHE
ELEKTRICITEIT
WINKEL:
Nu met bijstand
24 op 24 uur
Kantoor

Torhoutsesteenweg 516
8400 oostende
Tel : 059 / 80 02 84
Fax : 059 / 51 03 43

UYTTENHOVE bvba

Dorpstraat 77 – 8432 LEFFINGE
Tel 059 / 30 06 20 – fax 059 / 31 42 93
E-mail : info@kantoor-uyttenhove.be

Alle werkdagen open van :
07.00 – 12.00 en 13.00 – 19.00

